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W JAKI SPOSÓB WPROWADZENIE REGULACJI 
EUROPEJSKIEJ SPÓŁKI PRYWATNEJ (SOCIETAS 

PRIVATA EUROPAEA) WPŁYNIE NA PROCESY 
KONKURENCJI REGULACYJNEJ MIĘDZY 

PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ?

1. Konkurencja regulacyjna jako droga rozwoju spółek – 2. Zróżnicowanie ocen konkurencji re-
gulacyjnej – 3. Efekt Delaware – amerykańskie doświadczenia konkurencji regulacyjnej – 4. Dro-
ga Delaware do sukcesu – 5. Podstawy rozwoju konkurencji regulacyjnej w Europie – 6. Per-
spektywy rozwoju konkurencji regulacyjnej w Unii Europejskiej: 6.1. Główne założenia statutu 
SPE, 6.2. Koszty początkowe, 6.3. Stosunki wewnętrzne spółki, 6.4. Redukcja kosztów pomocy 
prawnej, 6.5. Zagadnienia pozostawione do uregulowania przez państwa członkowskie, 6.6. Kon-
kurencja regulacyjna na płaszczyźnie wertykalnej – 7. Wnioski.

1. Konkurencja pozostaje trudnym do zdefi niowania zjawiskiem społecznym, występu-
jącym w wielu dziedzinach życia. Przyjmując konkurencję występującą w działalności 
gospodarczej za wzorcowy model konkurencji, możemy scharakteryzować ją jako pro-
ces rywalizacji co najmniej dwóch podmiotów gospodarczych w celu osiągnięcia odpo-
wiedniej siły rynkowej, przejawiającej się w możliwości podwyższania czy też kontro-
lowania w inny sposób cen na danym rynku1. 

Analogiczne zjawiska do procesów występujących w konkurencji gospodarczej dają 
się zaobserwować w konkurencji regulacyjnej. Rolę podmiotów zaangażowanych w pro-
cesy współzawodnictwa odgrywają państwa (czy też poszczególne stany w wypadku 
systemów federalnych). Przedmiotem zaś konkurencji, czyli oferowanym produktem, są 
uchwalane przez te państwa regulacje prawne. Celem państw uczestniczących w konku-
rencji regulacyjnej jest, w pierwszej kolejności, zniechęcenie podmiotów gospodarczych 
do poszukiwania innych środowisk regulacyjnych. W dalszej zaś kolejności działania te 
mają na celu przyciągnięcie nowych inwestorów na teren danego państwa2.

1  M. Szydło, Konkurencja regulacyjna w prawie spółek, Warszawa 2008, s. 19–20.
2  Ibidem, s. 13.
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Obecnie w ramach Unii Europejskiej toczy się ożywiona dyskusja na temat moż-
liwych kierunków rozwoju europejskiego prawa spółek. Dyskusja ta dotyczy nie tyl-
ko meritum spodziewanych regulacji, ale także sposobu, w jaki reformy prawa spółek 
powinny być przeprowadzane. Jedną z możliwych dróg ewolucji prawa w UE, oprócz 
dotychczas preferowanej harmonizacji, jest dopuszczenie zaistnienia procesów konku-
rencji regulacyjnej. Konkurencja regulacyjna, funkcjonująca w USA od ponad stu lat, 
jest zjawiskiem do tej pory skutecznie unikanym przez państwa europejskie. Ostatnio 
wydane przez ETS orzeczenia w sprawach Centros3, Überseering4 oraz Inspire Art5, 
przełamujące dotychczas powszechnie przyjmowaną w UE zasadę rzeczywistej siedzi-
by zarządu spółki na rzecz zasady inkorporacji, zniosły jedną z ostatnich przeszkód na 
drodze do zaistnienia współzawodnictwa legislacyjnego. Europejski ustawodawca stoi 
przed ważnym zadaniem wyboru koncepcji kształtowania prawa spółek w Europie. Pro-
jekt rozporządzenia wprowadzającego europejską spółkę prywatną (Societas Privata 
Europaea, dalej jako SPE)6 stanowi próbę połączenia dwóch przeciwstawnych sposo-
bów kształtowania prawa. Z jednej strony, przez wprowadzenie niemal jednolitego dla 
wszystkich 27 krajów UE typu spółki, zawężone zostaje pole, na którym może się toczyć 
konkurencja regulacyjna między państwami członkowskimi. Z drugiej jednak strony, 
wiele zagadnień dotyczących funkcjonowania spółki nie znalazło miejsca w projekto-
wanym rozporządzeniu. Konkurencja między legislatorami może się rozwinąć na tych 
właśnie obszarach. Europejska spółka prywatna ma szansę stać się niezwykle atrakcyj-
ną formą prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE. Wprowadzenie SPE do 
katalogu typów spółek dostępnych dla europejskiego przedsiębiorcy może się okazać  
katalizatorem procesów konkurencji w zakresie przepisów pozostawionych państwom 
członkowskim do samodzielnego rozstrzygnięcia.

2. W literaturze można napotkać zróżnicowane oceny zjawiska konkurencji regulacyjnej. 
Jej zwolennicy podnoszą argument, że procesy te wymuszają na ustawodawcy wprowa-
dzanie efektywnych, zarówno pod względem kosztów, jak i innowacyjności, rozwiązań 
prawnych. Oferowane produkty prawne kierowane do różnych, ze względu na ich inte-
resy, grup społecznych będą stanowiły wyważony kompromis między tymi interesami. 
Tylko wtedy bowiem staną się one ekonomicznie efektywne i spotkają się z akceptacją 
odbiorców7. Poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań prawnych, uwzględniających 
interesy zarówno wierzycieli, zarządu, jak i wspólników doprowadzi w konsekwencji 

3  Wyrok ETS z 9 marca 1999 r. w sprawie C-212/97, Centros Ltd v. Erhvervus-og Selskobsstyrelsen, 
Zb.Orz. z 1999, s. I–1459. 

4  Wyrok ETS z 5 listopada 2002 r. w sprawie C-208/00, Überseering v. Nordic Construction Company 
Baumanagement GmbH (NCC), Zb.Orz. z 2002, s. I–9919.

5  Wyrok ETS z 30 września 2003 r. w sprawie C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Amsterdam v. Inspire Art, Zb.Orz. z 2003, s. I–10155.

6  Projekt Komisji Europejskiej z 25 czerwca 2008 r. wprowadzający statut europejskiej spółki pry-
watnej, COM (2008) 396/3, dostępny na: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/SPE/proposal_
en.pdf (dostęp: 8 II 2010).

7  Dla przykładu: jeżeli dane środowisko regulacyjne faworyzuje interesy menadżerów lub założycieli, 
przenosząc koszty przyznanych im przywilejów na wierzycieli, system taki traci na efektywności. Wierzy-
ciele, niechętni operacjom stawiającym ich w nierównej pozycji rynkowej, będą poszukiwać środowisk regu-
lacyjnych oferujących korzystniejsze dla nich warunki działania. To z kolei przełoży się na trudności spółek 
z pozyskaniem kapitału, a w rezultacie wpłynie na obniżenie efektywności ekonomicznej danego systemu. 
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do wystąpienia race to the top (wyścig na szczyt), czyli podnoszenia jakości tworzonych 
regulacji8. 

Krytycy konkurencji regulacyjnej z kolei, opierając się na tych samych obserwacjach, 
wysuwają przeciwne wnioski. Państwa, konkurujące w celu przyciągnięcia jak najwięk-
szej liczby inwestorów, tworzą regulacje faworyzujące osoby decydujące o miejscu in-
korporacji spółki. Będą nimi założyciele oraz zarząd spółki. Koszty przyznanych im 
przywilejów zostaną przeniesione na wierzycieli oraz wspólników mniejszościowych. 
Korzyści uzyskane przez faworyzowane grupy będą mniejsze niż straty ponoszone przez 
wierzycieli oraz wspólników mniejszościowych. Taka sytuacja prowadzić będzie do bra-
ku ekonomicznej efektywności całego procesu. Zjawisko to określane jest jako race to 
the bottom (wyścig na dno)9.

Należy założyć, że procesy konkurencji regulacyjnej prowadzą do przyjęcia pozy-
tywnych rozwiązań, pod warunkiem nadania im odpowiednich ograniczeń. Ogranicze-
nia te będą stanowiły minimalne gwarancje ochrony słabiej reprezentowanych grup inte-
resów. Konkurencja regulacyjna, w wypadku niewystarczających hamulców zawartych 
w metaporządku prawnym, może doprowadzić również do sytuacji (wywołującej od 
dawna obawy w Europie)10, gdy jedno z państw osiągnie pozycję dominującą na danym 
rynku regulacji prawnych. Sytuację taką, zbliżoną w skutkach do występowania mono-
poli w konkurencji gospodarczej, należy uznać za negatywne zjawisko.

3. Mianem „efektu Delaware” określa się dynamiczne procesy konkurencji regulacyjnej, 
w których rezultacie jedno z państw (stanów) osiąga pozycję dominującą na rynku pro-
duktów prawnych. Efekt Delaware wziął swoją nazwę od niewielkiego stanu USA, 45. 
pod względem liczby ludności i 49. pod względem powierzchni, który na swoją siedzibę 
obrało ponad 60% spośród 500 największych amerykańskich spółek z listy sporządzanej 
corocznie przez magazyn „Fortune”11.

Rozwój konkurencji legislacyjnej w USA był możliwy dzięki jednoczesnemu poja-
wieniu się czynników uważanych za warunki konieczne do zaistnienia owych proce-
sów12. Składają się na nie kompetencje legislacyjne poszczególnych stanów w zakresie 
prawa spółek, wzajemne uznawanie spółek zarejestrowanych w innych stanach, swobo-
da inkorporacji i reinkorporacji spółek oraz możliwość nakładania podatku koncesyjne-
go (franchise tax)13.

W Stanach Zjednoczonych kompetencja legislacyjna w zakresie prawa spółek pozo-
stawiona jest w gestii poszczególnych stanów. Powoduje to występowanie znaczących 

Legislatorzy będą wprowadzać więc takie rozwiązania, które będą równoważyć, w sposób możliwie najbar-
dziej optymalny, interesy poszczególnych grup. 

8  Por. L.A. Bebchuk, Federalism and the Corporation: The Desirable Limits on State Competition in 
Corporate Law, „Harvard Law Review”, vol. 105: 1992, nr 7, s. 1443–1510.

9  M. Spyra, Czy konkurencja porządków prawnych jest czynnikiem poprawy ustawodawstwa – przykład 
prawa spółek, „Transformacje Prawa Prywatnego”, 2004, nr 3–4, s. 37–43.

10  D. Gerardin, A. McCahery, Regulatory Co-opetition: Transcending the Regulatory Competition De-
bate, „Amsterdam Centre for Law & Economics, Working Paper”, 2005, nr 6.

11  F.H. Easterbrook, D.R. Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, Harvard 1996, s. 213.
12  E.M. Kieninger, The Legal Framework of Regulatory Competition Based on Company Mobility: EU 

and US Compared, GLJ, 2005, nr 4, s. 741–770.
13  M. Szydło, Konkurencja, s. 80–88.
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różnic między poszczególnymi stanowymi środowiskami regulacyjnymi. W związku 
z przyjmowaną w Ameryce teorią inkorporacji statut osobowy spółki rozstrzygany jest 
według prawa miejsca rejestracji, bez względu na miejsce koncentracji głównej dzia-
łalności spółki. Przedsiębiorca może wybrać takie środowisko regulacyjne, które jego 
zdaniem oferuje mu najbardziej korzystne rozwiązania prawne. Jednocześnie posiada 
swobodę prowadzenia działalności gospodarczej na terenie każdego ze stanów.

Początki konkurencji legislacyjnej w USA sięgają przełomu XIX i XX w. Punktem 
zwrotnym w rozwoju amerykańskiego prawa spółek było wydanie przez stan New Jer-
sey w 1875 r. nowoczesnej jak na tamte czasy kodyfi kacji, która po raz pierwszy w spo-
sób abstrakcyjny i generalny całościowo regulowała prawo spółek. Uprzednio spółki za-
kładane były na podstawie indywidualnych zezwoleń wydawanych przez odpowiednie 
władze legislacyjne poszczególnych stanów. Kodeks spółek stanu New Jersey zawierał 
przepisy pozwalające w łatwy i szybki sposób założyć spółkę, ponadto umożliwiał on 
zarejestrowanej w New Jersey spółce prowadzenie działalności na obszarze pozostałych 
stanów (z uwzględnieniem niewielkich ograniczeń, jakie wprowadzały inne stany dla 
obcych spółek)14. Kodyfi kacja New Jersey została szybko doceniona przez podmioty go-
spodarcze, co pozwoliło osiągnąć mu dominującą pozycję na rynku regulacji prawnych. 
Inne stany, dostrzegając korzyści, jakie przyniosła kodyfi kacja dla New Jersey, wpro-
wadzały podobne uregulowania. Stanowiło to pierwszy krok w rozwoju konkurencji 
regulacyjnej15. New Jersey, poszukując uzyskania wymiernych korzyści z tak osiągniętej 
pozycji, ustanowił franchise tax. Podatek ten, pobierany corocznie od spółek mających 
swoją siedzibę na terenie danego stanu, jest w swej zasadniczej koncepcji wynagrodze-
niem płaconym na rzecz stanu za udostępnianie danego produktu prawnego do użytko-
wania przez przedsiębiorcę. Późniejsze wprowadzenie liberalnego prawa dotyczącego 
holdingów jeszcze bardziej wzmocniło pozycję New Jersey.

4. Pozostałe stany, próbując nawiązać konkurencję z New Jersey, wprowadzały regula-
cje wzorowane na pierwszym amerykańskim kodeksie gospodarczym. Stan Delaware 
w 1899 r. uchwalił prawo spółek, które było dokładną kopią prawa New Jersey. Rok póź-
niej sąd stanowy Delaware wydał orzeczenie, w którym zaadaptowano w pełni dorobek 
orzeczniczy New Jersey. Wszystkie te posunięcia nie zmieniły jednak pozycji Delaware 
na rynku regulacji prawnych. Stan ten nie nadawał spółkom żadnych nowych przywile-
jów, których nie posiadałyby do tej pory w New Jersey. Decyzja spółek o reinkorporacji 
byłaby więc pozbawiona zasadności ekonomicznej. O sukcesie Delaware zadecydował 
przypadkowy splot okoliczności, a mianowicie po wyborze na stanowisko senatora New 
Jersey Woodrowa Wilsona, zagorzałego przeciwnika karteli i monopoli, zniesione zosta-
ło korzystne prawo dotyczące holdingów16. Spowodowało to utratę zaufania podmiotów 
gospodarczych do stanowego ustawodawcy, co w konsekwencji doprowadziło do exo-
dusu spółek z New Jersey. Przy zmianie siedziby spółki Delaware stało się oczywistym 
wyborem.

14  Ibidem, s. 93.
15  J.A. McCahery, E.P.M. Vermeulen, Does the European Company Prevent the „Delaware Effect”?, 

„European Law Journal”, vol. 11: 2005, nr 6, s. 785–801.
16  M. Szydło, Konkurencja, s. 99.
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Stan Delaware wyciągnął wnioski z doświadczeń New Jersey i przez prowadzanie 
stabilnej i przewidywalnej polityki legislacyjnej budował zaufanie podmiotów gospo-
darczych. Obawa przed utratą znaczącego źródła dochodów, jakie zapewniają wpły-
wy z podatku koncesyjnego, stanowi element motywujący Delaware do ciągłych prac 
nad udoskonalaniem prawa spółek17. Przez wzgląd na niewielki rozmiar stanu wpływy 
z franchise tax stanowią około 20% ogółu przychodów stanowego budżetu. Hegemonia 
Delaware wynika nie tylko z atrakcyjnych regulacji prawa materialnego, ale także z roz-
wiązań proceduralnych zapewniających skuteczność i szybkość postępowania. Dzieje 
się tak za sprawą Sądu Stanowego, Chancery Court, wyspecjalizowanego w rozstrzy-
ganiu spraw gospodarczych, którego sędziowie wyróżniają się ponadprzeciętnym pro-
fesjonalizmem.

5. Państwa Unii Europejskiej przez wiele lat skutecznie blokowały rozwój procesów 
konkurencji regulacyjnej. Wynikało to głównie z obawy przed wystąpieniem zjawiska 
zwanego „wyścigiem na dno” (race to the bottom). Ponadto, mając na uwadze głęboko 
zakorzeniony szacunek dla autonomii legislacyjnej poszczególnych państw członkow-
skich, konkurencja, w której ramach ustawodawca stawia wyzwania innym legislatorom, 
była uważana za swoisty zamach na autonomię państwa18. Zapobiegając pojawieniu się 
tych negatywnych zjawisk, państwa członkowskie UE podążały ścieżką harmonizacji 
poszczególnych zagadnień prawa spółek, mających na celu wyrównanie standardów 
działalności gospodarczej we wszystkich krajach członkowskich. Rezultatem tego było 
wydanie wielu dyrektyw gospodarczych, dotyczących głównie spółek publicznych. 
Oczywiste jest, że w momencie harmonizacji poszczególnych zagadnień zawęża się 
pole, na którym może się toczyć konkurencja. 

Skutecznym narzędziem blokującym rozwój konkurencji było przyjmowanie za obo-
wiązującą w prawie prywatnym międzynarodowym większości krajów UE teorii rzeczy-
wistej siedziby zarządu spółki. Teoria ta zakłada, że statutem osobowym spółki rządzi 
prawo miejsca siedziby jej organu wykonawczego. Takie podejście uniemożliwia swo-
bodny wybór środowiska regulacyjnego.

W szeroko komentowanym orzeczeniu Centros i następujących po nim orzeczeniach 
Übeersering oraz Inspire Art ETS przełamał obowiązywanie teorii rzeczywistej siedziby 
zarządu spółki na rzecz teorii inkorporacji, uznając ją za najbardziej zgodną z zasadą 
swobody przepływu przedsiębiorczości. Europejski Trybunał Sprawiedliwości, umoż-
liwiając fi rmom nieskrępowany wybór miejsca inkorporacji, zniósł jedną z ostatnich 
przeszkód na drodze do zaistnienia konkurencji regulacyjnej w Europie. Tym samym 
zaistniała obecnie w UE sytuacja podobna pod wieloma względami do sytuacji panu-
jącej w USA na początku rozwoju konkurencji regulacyjnej. Państwa członkowskie, 
podobnie jak poszczególne stany USA, posiadają kompetencje legislacyjne w zakresie 
prawa spółek, orzecznictwo ETS dopuściło do swobody inkorporacji nowo zakładanych 
spółek. Przyjęta 26 października 2005 r. dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europej-

17  J. Armour, Who Should Make Corporate Law? EC Legislation versus Regulatory Competition, „Cur-
rent Legal Problems”, vol. 58: 2005, s. 369–413.

18  W. Bratton, J.A. McCahery, E.P.M. Vermeulen, How Does Corporate Mobility Affect Lawmaking? 
A Comparative Analysis, „Amsterdam Centre for Law & Economics, Working Paper”, 2008, nr 1.
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skiego i Rady w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych19 otwiera 
podmiotom gospodarczym możliwość reinkorporacji (czyli zmiany siedziby już funk-
cjonujących spółek, bez konieczności likwidacji w państwie dotychczasowej siedziby 
i ponownej rejestracji w państwie przeniesienia).

Ograniczeniem, jakie może zniechęcać państwa do włączenia się w procesy rywa-
lizacji, jest zakaz wprowadzania opłat podobnych w swej naturze do amerykańskiego 
franchise tax. Podatek koncesyjny w USA jest jednym z głównych mechanizmów sty-
mulujących konkurencję między legislatorami. W Unii Europejskiej nakładanie takie-
go rodzaju opłat jest sprzeczne z dyrektywą Rady 69/335/EWG z 1969 r. dotyczącą 
podatków pośrednich od gromadzenia kapitału20. Podstawowy czynnik, jaki motywuje 
stany USA do włączenia się w konkurencyjny wyścig, jest więc niedostępny dla państw 
europejskich. Niemniej państwa Wspólnoty mogą osiągnąć wymierne korzyści z zaan-
gażowania się w procesy współzawodnictwa legislacyjnego w sposób pośredni. Duża 
liczba inkorporowanych spółek w danym państwie wymagać będzie kompleksowej ob-
sługi prawnej i fi nansowej. Stąd kancelarie prawne oraz instytucje fi nansowe obsługują-
ce klientów zagranicznych, przyciągniętych atrakcyjną ofertą legislacyjną, będą genero-
wać dochody z podatków do państwowego budżetu.

Ponadto względy prestiżowe mogą mieć wpływ na motywację państw do włączenia 
się do konkurencyjnego wyścigu. Duża liczba inkorporacji pod rządami danego systemu 
prawnego będzie świadczyć o wysokim poziomie rozwoju środowiska regulacyjnego, co 
z kolei będzie miało wpływ na prestiż legislatora na arenie międzynarodowej21.

6. W ramach Unii Europejskiej dostrzegana jest potrzeba przeprowadzenia reform prawa 
spółek. Ma to się przyczynić do zwiększenia konkurencyjności europejskiej gospodar-
ki w wymiarze globalnym. Znalezienie kompromisu w uzgodnieniu niektórych kwestii 
między państwami członkowskimi, jak np. prawo podatkowe, prawa pracownicze czy 
zasady odpowiedzialności członków zarządu, napotyka duże problemy. Pozostawienie 
tych rozwiązań do ukształtowania przez procesy konkurencji regulacyjnej może się oka-
zać o wiele bardziej efektywne niż kontynuowanie żmudnych procesów harmonizacji. 
Jednocześnie, w celu uniknięcia negatywnych skutków, jakie mogą się pojawić podczas 
rozwoju konkurencji regulacyjnej, należy wyciągnąć wnioski z amerykańskich doświad-
czeń.

 Projektowane rozporządzenie ustanawiające europejską spółkę prywatną stanowi 
próbę znalezienia równowagi między harmonizacją prawa a procesami konkurencji re-
gulacyjnej. Prace nad rozporządzeniem ustanawiającym SPE zapoczątkowane zostały 
w 1998 r., jako element planu Komisji Europejskiej rozwoju małych i średnich przed-
siębiorstw w Europie22. W czerwcu 2008 r. Komisja Europejska przedłożyła ostateczny 
projekt rozporządzenia, w którym termin początku jego obowiązywania przewidziany 
został na lipiec 2010 r.

19  Dz.Urz. WE L 310/1, implementowana do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 25 kwietnia 
2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2008 r. Nr 86, poz. 524.

20  Dz.Urz. WE L 249 z 1969 r., s. 25.
21  J. Armour, Who Should Make Corporate Law, s. 369–413.
22  Komunikat Komisji z 25 czerwca 2008 r. „Najpierw myśl na małą skalę” – Program Small Business 

Act dla Europy, KOM (2008) 394.
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6.1. Rozwiązania zawarte w projekcie regulacji nakierowane są na zwiększenie konku-
rencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Odbywać się to ma przez zapewnienie 
przedsiębiorcom pełniejszego dostępu do europejskiego rynku, zredukowanie wymo-
gów formalnych towarzyszących procesowi tworzenia spółki oraz zapewnienie większej 
mobilności przedsiębiorców za pomocą wprowadzenia ułatwień w przenoszeniu siedzi-
by spółki. Jednolita regulacja obowiązująca we wszystkich 27 państwach członkowskich 
przyczyni się do obniżenia kosztów obsługi prawnej związanej z prowadzeniem dzia-
łalności na terenie innego państwa. Rozpoznawalna, europejska marka SPE zwiększy 
zaufanie kontrahentów przy podejmowaniu współpracy.

6.2. Projekt rozporządzenia wprowadzającego SPE ustanawia minimalny kapitał zakła-
dowy na poziomie jednego euro. Wymaganie to wpisuje się w ogólną tendencję, dającą 
się zauważyć w europejskim prawie spółek, odchodzenia od funkcji gwarancyjnej kapi-
tału zakładowego. Ukształtowanie kapitału zakładowego na wyższym poziomie wpły-
nęłoby negatywnie na atrakcyjność SPE. Popularność, jaką osiągnęła ostatnio brytyjska 
Limited Liability Company (LLC) wśród europejskich przedsiębiorców, spowodowana 
była głównie niskimi kosztami początkowymi rejestracji spółki.

Rozporządzenie przewiduje wymóg pojedynczej kontroli statutu spółki. Daje to pań-
stwom członkowskim możliwość rezygnacji z wymogu formy aktu notarialnego dla sta-
tutu (art. 10 projektowanego rozporządzenia). Jeżeli natomiast statut sporządzony jest 
w formie aktu notarialnego, nie powinien on już podlegać kontroli przez sąd rejestrowy. 
Ma to na celu obniżenie kosztów i czasu, jaki jest potrzebny do zarejestrowania spółki. 
Każdy z krajów członkowskich powinien ponadto zagwarantować możliwość założenia 
SPE przez Internet. 

6.3. Przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej ważną rolę odgrywa 
sposób, w jaki określane są stosunki między wspólnikami. Europejska Spółka Prywatna 
dostosowana jest do potrzeb spółek o niewielkiej liczbie wspólników, gdzie udziałowcy 
jednocześnie biorą udział w zarządzaniu sprawami spółki. Wspólnikom pozostawiona 
jest duża swoboda w kształtowaniu stosunków wewnętrznych. W art. 27 rozporządzenia 
SPE wymienione są enumeratywnie sprawy spółki, do których podjęcia wymagane są 
odpowiednie kworum oraz kwalifi kowana większość głosów. W pozostałych kwestiach 
wspólnicy cieszą się pełną swobodą. Tym samym podkreślony został mieszany charak-
ter SPE – spółki kapitałowej z silnymi akcentami osobowymi. Nie jest przy tym koniecz-
ne przeprowadzanie fi zycznego zgromadzenia wspólników SPE, może ono się odbywać 
np. w formie telekonferencji.

6.4. Rozporządzenie wprowadzające SPE eliminuje jeden z czynników wpływających 
do tej pory hamująco na mobilność spółek. Spółka decydująca się na działalność w pań-
stwie innym niż państwo, w którym została inkorporowana, musiała zdecydować, w któ-
rym z tych krajów będą rozstrzygane spory dotyczące jej stosunków. Jeżeli zdecydowała 
się na wybór sądów państwa jej inkorporacji, musiała się liczyć z takimi problemami, 
jak konieczność zatrudniania innych prawników niż ci, którzy obsługują jej działalność 
w miejscu jej głównej działalności, dostosowania się do innych procedur, tłumaczenia 
dokumentów itp. Jeśli z kolei obrała jako forum rozstrzygania sporów państwo swojej 
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głównej działalności, sędziowie tego państwa rozstrzygali kwestie spółki na podstawie 
obcego sobie prawa. Pojawiały się przy tym problemy z odpowiednim tłumaczeniem 
przepisów oraz konieczność rozstrzygania przez sędziów spraw na podstawie obcych in-
stytucji, które mogły nie występować w krajowych porządkach prawnych. W momencie 
wprowadzenia jednolitych przepisów regulujących statut SPE we wszystkich 27 krajach 
UE problem ten zostanie wyeliminowany.

6.5. Warto zaznaczyć, że rozporządzenie wprowadzające SPE reguluje jedynie material-
ne aspekty działalności spółki. Państwa członkowskie ciągle mogą rywalizować mię-
dzy sobą w tworzeniu sprawnych rozwiązań proceduralnych. W Ameryce jako forum 
rozstrzygania sporów najczęściej wybierane są sądy stanu Delaware, głównie za spra-
wą ogromnego doświadczenia zasiadających w nich sędziów. Można przypuszczać, że 
prawo proceduralne będzie jednym z głównych elementów mających wpływ na wybór 
przez podmioty gospodarcze miejsca inkorporacji SPE.

Poza ramami regulacji pozostawione zostały kwestie wywołujące od dawna spore 
rozbieżności między państwami członkowskimi. Są to zagadnienia partycypacji pracow-
ników w organach zarządzających spółki, kwestie podatkowe, prawo upadłościowe oraz 
niektóre kwestie odpowiedzialności członków zarządu za prowadzenie spraw spółki. Do 
spraw tych znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy kraju miejsca rejestracji SPE, 
według których rozstrzygane są sprawy najbardziej zbliżonego typu spółki w danym 
kraju (w wypadku Polski odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością). Wyłączenie tych spraw poza nawias rozporządzenia zwiększa 
szanse na zaakceptowanie projektu. Warto przypomnieć, że brak porozumienia w wy-
mienionych kwestiach wpłynął na przedłużenie prac nad poprzednim projektem jednoli-
tego dla całej wspólnoty typu spółki – europejskiej spółki akcyjnej.

6.6. Ciekawym procesem, który może zaistnieć w europejskim prawie spółek, jest kon-
kurencja regulacyjna odbywająca się na płaszczyźnie wertykalnej. Konkurencja werty-
kalna zachodzi wówczas, gdy przedsiębiorcy mają wybór, czy w danym zakresie spraw 
podlegać będą przepisom krajowym (stanowym) czy wspólnotowym (federalnym)23. 
Powstaje zatem dość ciekawa sytuacja, kiedy prawodawca wspólnotowy może wydać 
regulację (dyrektywę, rozporządzenie), która będzie konkurować z regulacjami ustana-
wianymi przez poszczególne państwa członkowskie. Państwa członkowskie będą więc 
z jednej strony rywalizować z nowo wprowadzonym typem spółki, jakim jest SPE, 
a z drugiej – kooperować ze wspólnotowym ustawodawcą, umożliwiając realizację 
przepisów rozporządzenia w krajowych porządkach prawnych. Jednocześnie państwa 
członkowskie UE będą rywalizować między sobą na płaszczyźnie horyzontalnej, udo-
skonalając te przepisy dotyczące funkcjonowania SPE, które nie zostały objęte harmo-
nizacją. Przenikanie sfer konkurencji wertykalnej i horyzontalnej jest cechą swoistą eu-
ropejskiego prawa spółek24.

23  M. Szydło, Konkurencja, s. 279.
24  Ibidem, s. 282–298.
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7. Perspektywa rozwoju konkurencji regulacyjnej w Europie, na wzór konkurencji funk-
cjonującej w USA, jest obecnie mało prawdopodobna. Pomimo że europejskie Dela-
ware jest raczej niemożliwe do zaistnienia, nie oznacza to, że konkurencja ta nie będzie 
występować w Europie w ogóle. Europejski Trybunał Sprawiedliwości, wydając triadę 
orzeczeń, począwszy od orzeczenia Centros, poprzez umożliwienie spółkom w mia-
rę swobodnego wyboru środowiska regulacyjnego, nadał impuls nowemu wymiarowi 
współzawodnictwa legislacyjnego w Europie. Stanowi to przełom w podejściu państw 
członkowskich do konkurencji regulacyjnej. Przyjęcie zaproponowanego przez Komisję 
Europejską projektu SPE będzie bez wątpienia jedną ze znaczących reform wspólnoto-
wego prawa spółek. Rozporządzenie to, jeśli rzeczywiście wejdzie w życie, przyczyni 
się do poprawy globalnej konkurencyjności europejskiego rynku, a SPE może się stać 
jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. O sile nowe-
go, paneuropejskiego typu spółki stanowić będą: jednolitość rozwiązań we wszystkich 
krajach UE, wymóg minimalnego kapitału zakładowego w wysokości jednego euro, 
duża swoboda wspólników w kształtowaniu wewnętrznych spraw spółki, europejska 
marka oraz wymóg jednokrotnej kontroli dokumentów założycielskich. Jednocześnie 
kompleksowość regulacji ograniczy obszar, na którym może się odbywać konkurencja 
regulacyjna we Wspólnocie. Konkurencję między legislatorami należy postrzegać jako 
pozytywne zjawisko, w którego rezultacie następuje poprawa wydajności systemów 
prawnych. Rozporządzenie wprowadzające SPE sprawnie łączy w sobie zalety konku-
rencji regulacyjnej z elementami harmonizacji prawa.

HOW THE INTRODUCTION OF THE EUROPEAN PRIVATE COMPANY
(SOCIETAS PRIVATA EUROPAEA) WILL AFFECT REGULATORY COMPETI-

TION WITHIN THE EUROPEAN UNION?

Summary

Currently in the European Union there is a pending discussion about future directions of the European 
company law development. The discussion is not only about the merit of the proposed regulation but it 
concerns the development process of regulations as well. One of the possible development paths is to 
allow regulatory competition within the UE. The proposed regulation of European Private Company is 
an attempt to combine two different ways of forming regulations. On one hand – by enacting a nearly 
uniform regulation for all 27 UE Member States there is little space left for regulatory competition. But 
on the other hand – several issues concerning SPE have been left open to be regulated by the Member 
States. Those are the fi elds for competition.
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